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Zadání práce: 

Cílem práce je komparativní analýza české, polské a slovenské legislativy za účelem nalezení vhodných formulací, 

které by se měly objevit v novelizovaném knihovním zákoně ČR. 

 

Studentka na základě dostupných pramenů, případně rozhovorů s odborníky (dr. Vít Richter, dr. Zdeněk Matušík) popíše 

proces vydání Zákona ze dne 29. 6. 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb č. 257/2001 Sb. Zmíněny budou i prováděcí vyhlášky. Dále studentka popíše obsahy všech novelizací, které zákon 

proměňovaly, a to k datu min. 6 měsíců před odevzdáním práce. 

V dalším kroku zpracuje, dle dostupných pramenů, okolnosti vzniku a proměn platné knihovnické legislativy v Polsku a 

Slovensku. Stav zákonů bude sledován v aktuální verzi, případné novely musí být zmíněny, pokud k nim došlo minimálně 8 

měsíců před odevzdáním práce. 

Následně budou stanoveny indikátory pro komparaci textů zákonů s cílem vyhledání kvalit zahraniční legislativy. Volitelně 

bude užita metoda SWOT analýzy. 

Navrženy budou vhodné úpravy českého knihovnického zákona. Tyto návrhy budou vycházet z komparace. V závěru uvede 

studentka problémové okruhy, které nepokrývá text knihovního zákon ani texty analyzovaných zahraničních zákonů. 

 

Otázka k obhajobě: 

1. Z jakého důvodu jste nenavrhla do doplnění českého knihovního zákona tyto entity ze 

slovenského zákona: historický fond, financování knihoven; z polského zákona : typologie 

specializovaných knihoven? 

Diplomové práce 
 

  

  
  

Aspekt kv. práce 

Vysvětlení Možné hodnocení 

  

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

24 ze 40 bodů 

 

Studentka splnila zadání práce – v kapitole 5.6 – uvádí tři základní parametry, které by 

měly být doplněny do českého knihovního zákona (KZ): definice elektronického zdroje, 

definici školní knihovny a definici odborného knihovníka.  

V kapitole 2.2 popsala vznik třetího knihovnického zákona a to na základě dobových 

článků. V práci není věnována pozornost novelám zákona v průběhu let 2006-2012. Tyto 

novely dokládají, že KZ nebyl novelizován v souvislosti s proměnou knihovnických 

služeb, ale v podstatě pouze v souvislosti se změnou registrace obyvatelstva atd. Také 

jsou zmíněny snahy Ústřední knihovnické rady o novelu zákona, které se významně 

objevují cca od roku 2016. Autorka popsala směrnice a vyhlášky doplňující zákon. 

Obsahová analýza byla provedena metodou stanovení indikátorů a jejich komparace. 

Prezentace výsledků ve formě matic. Aplikována metoda White; Marsh (2006). Autorka 

velice podrobně rozpracovala analýzy zahraničních zákonů, zejména v části věnované 



polskému zákonu oceňuji zvládnutí odborné terminologie. Za problematickou část 

považuji SWOT analýzu, zejména tvrzení, že KZ, že zákon nestanoví povinnosti 

zřizovatele. 

  
přínos a novost 

práce 

hodnotí se přínos a novost práce pro 

informační vědu v ČR 

12 z 20 bodů 

 

Práce je původní, podobná komparativní analýza, na úrovni této práce zpracována nebyla. 

Forma práce sice přináší poměrně obtížně čitelné pasáže, nicméně zájemce o toto téma 

získá rozhodně zajímavý dokument. Vyzdvihuji také vlastní překlad polského KZ (příloha 

č. 3). Chybí zdůvodnění významu knihovních zákonů v užším kontextu (aktuálně např. 

vazba na zákon o veřejných zakázkách) nebo širší problematice „library legislation“ ve 

společnosti.  

  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

10 z 20 bodů 

 

Seznam literatury je nečíslovaný, objevují se chyby ve formátování. Pro úvodní pasáže 

nebyl využit žádný teoretický zahraniční pramen, autorka pracuje s výstupy IFLA 

vydanými v češtině.  

  
slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, 

odborný styl vyjadřování, rozsah práce 

7 z 15 bodů 

 

Slabinou práce je stylistika, autorka občas zabrousí do stylu vyprávění. Rozsah práce 

dostatečný, za plnohodnotný text práce považuji i vlastní překlad polského knihovního 

zákona Práce není přehledná, některé pasáže se obsahově překrývají.  

  
gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, 

hrubky, čárky ve větách apod. 

3 z 5 bodů 

   Počet typografických chyb v práci nepřesahuje úroveň přijatelnou pro DP.  

  CELKEM 
 

58 z 100 bodů 

 

 

Hodnocení bc. a dipl. prací 

  Bodový zisk za práci Hodnocení   

  0-50  bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě   

  51-60 bodů Dobře (3)   

  61-80 bodů Velmi dobře (2)   

  81-100 bodů Výborně (1)  

 


